
Pagina | 1 
 

 

 

 

 

Director, 

Prof.dr. Iuliana Armas 

 

 

 

 

Raport de etapa 2015 

Bucuresti 



Pagina | 2 
 

 

 

Etapa 2015:  

Evaluarea riscului in diferite scenarii de cutremur 

 

 

 

Lista membrilor echipei de cercetare 2015: 

Armas Iuliana – Director 

Dragos Toma 

Popovici (Gheorghe) Diana 

Alexandru Gavris 

Bostenaru Dan Maria 

Mihaela Gheorghe 

Osaci Gabriela 

 

 

 

  



Pagina | 3 
 

 

CUPRINS 

 

 

1. Obiective generale si specifice etapei 2015 …………………… 4 

2. Analize de risc in scenarii de hazard seismic ………………… 4 

2.1. Analiza riscului seismic al retelelor de transport 

2.2. Analize de risc asupra fondul construit  

2.3. Analiza de risc a populatiei 

3. Diseminare ………………………………………………………….. 23 

3.1. Workshop  

3.2. Publicatii si simpozioane 

4. Transfer tehnologic si de know how …………………………… 26 

4.1. Participari la traininguri interferometrice 

Bibliografie ……………………………………………………………….27  



Pagina | 4 
 

 

1. Obiectivul etapei 

 

Obiectivul etapei se refera la evaluarea riscurilor urbane la nivelul Bucurestiului in 

diferite scenarii de hazard seismic. Acest obiectiv continua logic obiectivul etapei 

2014, de analiza a vulnerabilitatilor urbane. Analiza s-a facut pe cele 2 perioade de 

recensamant, 2002 si 2012, si pe 3 scenarii de hazard seismic. 

 

2. Analize de risc in scenarii de hazard seismic 

 

2.1 Hazardul seismic utilizat in scenariile de risc 

Hazardul seismic, fie că e reprezentat prin date în timp real, scenarii sau valori 

pentru diferite perioade de recurenţă face întotdeauna referinţă la un spaţiu anume, 

caracterizabil geografic. Parametri de mişcare ai solului precum acceleraţia, viteza 

sau deplasarea se pot calcula sau estima pentru un anumit punct bine definit în 

spaţiu (prin latitudine şi longitudine), în baza datelor înregistrate la staţiile seismice 

sau în baza legilor de atenuare. Transpunerea acestor valori pe o hartă reprezintă 

un produs fundamental al analizei hazardului seismic. 

Softuri precum ShakeMap pot oferi hărţi deja prelucrate pentru hazard. Prin faptul că 

de multe ori valorile de hazard sunt calculate precis pentru anumite puncte (în care 

se află staţii seismice sau puncte care definesc un grid), este nevoie de utilizarea 

algoritmilor de interpolare, care sunt integraţi şi în SIG. Algoritmii cei mai indicaţi sunt 

cei care nu modifică substanţial valorile din jurul punctelor iniţiale, precum Natural 

Neighbor sau Inverse Distance Weighted (IDW), pe când metoda Kriging pare a 

produce alterări semnificative ale valorilor aşteptate.  

Modul de reprezentare a hărţilor este, de asemenea, important. La nivel mondial, 

standardul care s-a impus pentru astfel de hărţi este cel recomandat de USGS prin 

intermediul softului ShakeMap.  
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Pentru oraşul Bucureşti, harta de hazard disponibilă la momentul actual, care să 

facă o distincţie semnificativă între zonele oraşului, este cea din figura 1. 

 

Fig. 1. Harta acceleraţiilor maxime la nivelul solului Bucureştiului (PGA), pentru un 

cutremur maxim posibil (Mw = 7.9) de adâncime intermediară din zona Vrancea 

(după Mărmureanu et al., 2010). SIG-ul oferă posibilitatea reprezentării dar şi 

utilizării valorilor din cadrul rasterului pentru PGA. Valorile pot fi de exemplu extrase 

pentru un pod peste Dâmboviţa şi utilizate în cadrul curbelor de fragilitate. 

 

Seismicitatea (cutremurele, potenţialul seismic al zonelor seismice, intensitatea, 

acceleratia etc.) a fost reprezentată cu ajutorul SIG-ului. SIG-ul facilitează, cu 

ajutorul sarcinilor de reprezentare cartografică, suprapunerea straturilor, interogarea 

şi filtrarea sau tehnici de analiză spaţială (unelte precum buffere, calcul al densităţii, 

analiză 3D) identificarea aspectelor reprezentative pentru hazard, precum secvenţe 

de cutremure, corelaţii cu geologia locală, energia seismică degajată, zonele cu 

seismicitate ridicată sau apropierea de aceste zone (fig. 2). 
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Fig. 2. Harta intensităţilor maxime aşteptate în urma cutremurelor crustale şi 

subcrustale, suprapusă cu epicentrele cutremurelor cu magnitudine Mw mai mare de 

4 (sursa datelor: INFP, 2015)  

Prin suprapunerea straturilor se evidenţiază faptul că, deşi distanţa este aparent 

mare, cutremurele vrâncene pot genera intensităţi periculoase în Bucureşti, lucru 

dovedit în trecut. SIG-ul permite utilizarea straturilor reprezentate în multiple moduri 

utile analizei riscului, precum: calculul distanţei faţă de epicentru, calculul densităţii 

cutremurelor, evidenţierea seismicităţii locale, depistarea secvenţelor seismice, 

interogarea datelor despre cutremure, calculul bufferelor, suprapunerea cu informaţii 

geotectonice etc.  

Riscul seismic reprezinta probabilitatea de generare a unor pagube sociale sau 

economice într-un anumit loc, ca urmare a unui anumit hazard seismic. Calculul 

probabilităţii este influenţat de timpul de expunere, iar formula generală de calcul se 

bazează pe produsul dintre hazard şi vulnerabilitate. In etapa 2015 s-au calculat 
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scenarii de risc seismic pe diferite elemente de risc: cai de transport, cladiri, 

populatie, conform datelor seismice din Tab. 1.  

Tab. 1. Hazardul seismic cu perioadele de revenire 

Area Perioada de revenire 
(ani) 

PGA (cm/s2) Source of data 

Bucuresti 

100 240 Lungu et al., 2003 

100 120-200 (180-310b) Sokolov et al., 2004 

475 290 Mantyniemi et al., 
2003 

475 240-420a (360-600b) Sokolov et al., 2004 

475 314 UTCB, 2003 

 

 

 

 

2.2 Analiza riscului seismic al retelelor de transport 

Prin retele de transport intelegem din perspectiva analizei spatiale un sistem cu 

ramificaţii şi întretăieri de conducte, străzi, căi ferate, apeducte, linii de electricitate şi 

altele, care permite un anumit flux de produse sau vehicule. Acestea reprezinta, 

totodata, infrastructura orasului. Prin infrastructura intelegem o reţea de sisteme 

distincte create de om şi de procese care funcţionează sinergetic în vederea 

producerii şi sustinerii unui flux continuu de produse şi servicii. Infrastructura poate fi 

privită ca un super-sistem care constituie baza fizică pentru suportul activităţilor 

societăţii umane. 

Reţelele de transport au o dimensiune spaţială evidentă. În funcţie de tipul 

componentelor, geometria lor poate fi punctiformă, liniară, areală (elemente 

vectoriale) sau definită cu ajutorul celulelor (elemente raster). Fiecare tip de 

geometrie are avantajele şi dezavantajele ei, în funcţie de scopul urmărit, însă SIG-

ul oferă posibilităţi de conversie sau completare. 

Pe baza literaturii de specialitate si a conditiilor locale, riscul retelelor de transport in 

Bucuresti a fost analizat conform schiemei 1. 
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Schema 1. Schema logică a elementelor şi paşilor de urmat pentru analiza riscului 

reţelelor de transport după un anumit cutremur (autor: Toma Dragos) 

 

Modulul “Network Analyst” din cadrul softului comercial ESRI ArcInfo (care este de 

obicei preferat și utilizat de către marea majoritate a cercetătorilor din domeniu, 

datorită beneficiilor pe care le oferă) necesită de exemplu definirea unei rețele într-

un anumit fel, pentru a putea înțelege rețeaua dorită și efectua analize. Următoarea 

schemă descrie o metodologie creată special de către Toma Dragos pentru 

integrarea datelor gratuite oferite de către Proiectul OpenStreetMap în ArcInfo. 

Figurile ulterioare demonstrează rezultatele obținute după aplicarea metodologiei, 

constând în definirea întregii rețele rutiere a Bucureștiului. 
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Metodologia pentru obținerea rețelelor rutiere utilizabile în cadrul modulului “Network 

Analyst” din cadrul softului ESRI ArcInfo este sintetizata in urmatorii pasi: 

 

1. Se descarcă arhiva OpenStreetMap pentru România în format .shp.zip, de la 

http://download.geofabrik.de/ 

2. Se dezarhivează  

3. Se extrage zona de interes (București) cu ajutorul uneltelor geospațiale 

4. Se aplică următoarea definiție în ArcMap, pentru selecția drumurilor de 

interes: 

 

"type" IN ( 'construction', 'living_street', 'motorway', 'motorway_link', 'primary', 

'primary_link', 'raceway', 'residential', 'residential; ped', 'road', 'secondary', 

'secondary_link', 'service', 'services', 'tertiary', 'tertiary_link', 'trunk', 'trunk_link') 

OR ("type" IN ('pedestrian', 'track','unclassified') AND "maxspeed" > 0) 

 

5. Se salvează rezultatul ca .shp într-o Personal Geodatabase 

6. Se elimină drumurile neconectate 

7. Se reproiectează shapefileul în UTM35 

8. Se verifică dacî sunt drumuri lipsă și se adaugă dacă este cazul; se poate 

utiliza suprapunerea cu straturi de imagini satelitare sau hărți de bază rutiere 

din surse precum Google Maps sau Bing Maps. 

9. Se creează pe baza shapefileului o topologie 

10. Se utilizează ca reguli de verificare: 

- Must not intersect or touch interior – detectează conexiuni între segmente și 

suprapuneri 

11. Se fac corecturile de rigoare pt fiecare eroare topologică 

12. Se salveaza .shpul cu topologie în alt strat din Geodatabase si se ruleaza 

asupra acestuia unealta Integrate (Data Management Toolbox), cu un interval 

mic (1 metru) 

13. Se crează noi coloane: 

a. Pentru înălțime: se crează 2 coloane noi de tip long integer: F_ZLEV și 

T_ZLEV 

i. Se utilizează coloana “bridge” astfel: 

http://download.geofabrik.de/
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- Dacă valoarea ei este 1, se adaugă valoarea 1 în cele 

două coloane ZLEV 

- Se verifică intrările și ieșirile de pe poduri și se atribuie 

valori corespunzătoare. Se face și o coloană în care se 

trece ceea ce a fost verificat. 

ii. La fel se procedează și pentru coloana “tunnel”, doar că în loc 

de 1 se pune -1 

iii. Pentru restul câmpurilor se înlocuiesc cu 0 valorile NULL. 

b. Oneway (tip text): se utilizeaza coloana “oneway” astfel: 

- Se copiază coloana “oneway” într-una noua = 

“oneway_orig” 

- Se șterge coloana “oneway” 

- Se crează una nouă cu același nume, dar de tip text 

- Se calculează cu ajutorul VBScript: 

a. if [oneway_orig]=1 then 

a = "FT" 

end if 

if [type] = "construction" then 

a = "N" 

end if 

c. Meters (tip double) – se calculează metrii segmentului de drum, cu 

ajutorul funcției Calculate Geometry; 

d. Travel time (tip double): se poate împărți și e recomandat să fie 

FT_Minutes și TF_Minutes 

i. Formula de calcul generală: ([Meters]*60)/ ([max_sp]*1000) 

ii. Sau ([Meters]*60)/ 3000 pentru calculul vitezei pietonilor (de 

trecut într-o nouă coloană: Walk_Min) 

e. Hierarchy (tip integer) 

i. Numerotarea va fi de la 1 – cel mai rapid drum, la X 

(recomandat: 5). E indicat ca drumurile de importanta majora sa 

fie conectate intre ele (luând în considerare si posibilele 

restrictii). 

ii. Se salveaza coloanele shp-ului intr-un Excel, pastrandu-se 

ordinea FID. Se copiaza textul coloanei “type” in Matlab; se 
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ruleaza codul de Matlab creat special de către autorul acestui 

referat pentru conversia în numere de ierarhie – daca este cazul 

se ajusteaza nr de rulari si nr pt ierarhie. Se salveaza rezultatele 

inapoi excel, si apoi se editeaza si coloana din ArcMap. 

f. Max_sp (tip integer): se utilizeaza coloana “maxspeed” astfel: 

i. Se crează o nouă coloană: “max_sp_init” (integer) în care se 

copiază valorile din maxspeed 

ii. Se șterge coloana originală 

iii. Se crează o nouă coloană: “max_sp” (integer) și se copiază 

valorile din max_sp_init 

iv. Pt rapiditate se lucrează cu Definition Query pus pe max_sp_init 

= 0 

v. Se sortează după “type” 

vi. Se înlocuiesc valorile 0 din max_sp cu valori default pentru 

fiecare categorie; pentru inspirație se pot utiliza valorile medii 

sau generale de viteză. 

g. Road class (tip integer) 

i. Este folosită pentru formatarea textului când se dau mesaje de 

directionare 

ii. Nu au efect în analiza rețelei 

h. name (tip text) 

i. Poate fi lăsată așa cum este deja; dacă sunt necesare modificări 

se pot efectua. 

i. L_F_ADD, L_T_ADD, R_F_ADD, R_T_ADD – numerele pentru 

adresele din lungul unui drum; ZIPL, ZIPR – numerele pentru codurile 

postale. În prezent fișierul OpenStreetMap nu permite obținerea 

informațiilor pentru aceste coloane. 

14. Se creează rețeaua de transport: din ArcCatalog se face un Dataset cu 

shapefileul obținut, prin click dreapta se alege New și Network Dataset și se 

completează adecvat formele apărute. Pentru a evita erorile din structura 

inițială a datelor și scăpările, se selectează ca și Conectivity Policy - Any 

vertex. 

Figurile 3-6 arata exemple de rezultate obtinute: 
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Fig. 3. Rețeaua rutieră din București, obținută cu ajutorul datelor OpenStreetMap, 

reprezentată în funcție de importanța drumurilor 

 
Fig. 4. Rețeaua rutieră din București, obținută cu ajutorul datelor OpenStreetMap, 

reprezentată în funcție de sensul de parcurgere a drumurilor 
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Fig. 5. Harta rețelei rutiere din București, obținută cu ajutorul datelor 

OpenStreetMap, scoțând în evidență tunelele și podurile care pot fi analizate cu 

ajutorul funcțiilor de fragilitate 

 
Fig. 6. Rețeaua rutieră din București, obținută cu ajutorul datelor OpenStreetMap, 

reprezentată în funcție de viteza maximă permisă pentru autoturisme 
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Datele referitoare la valorile traficului rutier au fost obținute pe Bucuresti din mai 

multe surse. Autoritatea care se ocupă cu măsurarea valorilor traficului rutier este 

Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică (CESTRIN), care constituie 

organismul tehnic al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România (CNADNR). CESTRIN are ca scop asigurarea expertizei necesare 

rezolvării problemelor tehnice operaţionale de administrare şi exploatare a 

autostrăzilor şi drumurilor naţionale, fiind profund implicat în acţiunea de coordonare 

şi elaborare a reglementărilor, standardelor, normativelor şi instrucţiilor tehnice, cu 

girarea şi urmărirea aplicării lor în practica. De asemenea, CESTRIN deţine şi 

colectează toate datele tehnice rezultate din experienţa şi evoluţiile tehnologice 

actuale, se ocupă de înregistrarea, stocarea şi procesarea acestora în baze de date 

specifice, ce alcătuiesc suportul Sistemului Informatic şi Informaţional al CNADNR 

(www.cestrin.ro). Astfel, CESTRIN poate furniza (în general contra cost pentru 

nonmembri CNADNR), date detaliate cu privire la valorile de trafic reale sau 

prognozate pentru drumuri naţionale şi judeţene.  

În 2010 a fost efectuat recensământul general de circulaţie (după 10 ani de la cel 

precedent), iar o parte din date sunt disponibile gratuit, la nivelul drumurilor naţionale 

şi la nivelul drumurilor judeţene şi comunale, mediat. Valorile oferite sunt pentru 

Media Zilnică Anuală (MZA) pe categorii de vehicule (vehicul/24 ore). Pentru 

Bucureşti, utilizarea acestor valori este relativă, fiind binecunoscut faptul că este un 

oraş cu o mare problemă în ceea ce priveşte suprasaturarea traficului, situaţia fiind 

incomparabilă cu cea din exteriorul orasului.  

În condiţiile lipsei datelor CESTRIN pentru traficul din oraş, particularizat pentru 

anumite străzi, se pot folosi şi alte soluţii, precum datele Google Traffic, care 

începând cu 2012 au început să fie colectate şi pentru România şi implicit Bucureşti. 

Aceste date cuprind informaţii calitative la nivelul segmentelor străzilor principale şi 

secundare ale oraşului, cu privire la cât de uşor pot fi parcurse acestea – încet sau 

repede. Serviciul funcţionează pe baza analizei timpilor de parcurgere înregistraţi şi 

transmişi de către numeroasele dispozitive GPS ale telefoanelor inteligente care 

utilizează aplicaţia Google Maps (crowdsourcing data). Deoarece datele sunt 

transmise şi analizate în timp aproape real, stratul Google Traffic poate fi vizualizat 

în modul Live Traffic. De asemenea, pot fi accesate şi profile mediate de trafic, 

specifice zilelor săptămânii şi orelor anume, aspect de mare interes în analiza 

vulnerabilităţii reţelei rutiere (https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Traffic). 
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Ca urmare a faptului că Google nu permite încă descărcarea datelor Google Traffic, 

metodele de extragere a datelor sunt manuale, făcând uz de georeferenţiere, 

digitizare şi transcriere a valorilor. O parte din aceşti paşi va fi in viitor automatizată. 

Metoda utilizata in analiza indicatorilor de performanţă pentru reţelele rutiere din 

Bucuresti a fost metoda cost-distanţă, care este integrată în cadrul softurilor SIG 

precum ArcGIS. Pentru această metodă este necesară definirea unor puncte de 

origine şi destinaţie. Funcţiile de cost utilizate sunt similare funcţiilor Euclediene, dar 

în loc să se calculeze distanţa de la un punct la altul, acestea determină cea mai 

scurtă distanţă “viabilă” (sau costul acumulat al călătoriei) de la o celulă la alta, dintr-

un set de celule apropiate.  

Pentru a calcula costul de călătorie prin fiecare celulă, s-a utilizat următoarea 

formulă: 

Cost pe celulă = cost atribuit fiecăre celule * rezoluţia spaţială a celulei 

Calculul timpilor de parcurgere sau a costurilor (reale sau fictive) între puncte de 

origine şi destinaţie reprezintă o necesitate în momentul analizei implicaţiilor 

cutremurelor, automatizarea procesului de obţinere constituind un avantaj major. 

Softurile dedicate GPS-urilor pot calcula aceşti timpi de parcurgere uşor, ţinând cont 

de anumite restricţii precum tipul de drum circulabil, limitele de viteză sau gabarit etc. 

Însă aceste softuri ţin cont de reţeaua de drumuri preîncărcată în soft, care este de 

obicei greu de înlocuit cu o variantă particularizată de utilizator. În cazul analizei 

riscului seismic ne interesează tocmai capabilitatea de particularizare a fiecărui 

aspect din cadrul reţelelor de transport.  

De aceea, una din soluţiile optime este utilizarea modulului dedicat Network Analyst 

din cadrul ArcGIS. Odată definită reţeaua conform specificaţiilor necesare, acest 

modul permite rezolvarea problemelor de rutare şi multirutare, găsirea celor mai 

apropiate localiţii (nu neapărat ca distanţă), calculul matricei origine-destinaţie sau 

determinarea zonelor de deservire. În figura 7 este un exemplu de calcul automat al 

rutei optime între două puncte, ţinând cont de importanţa drumurilor de străbătut. Se 

obtine un timp estimat de parcurgere. 
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Fig. 7. Exemplu de calcul automat al traseului optim, ținând cont de caracteristicile 

rețelei rutiere. Figura din dreapta redă instrucțiunile și timpul estimat de parcurgere. 

 

Modulul ArcGIS Network Analyst a fost utilizat atât pentru reţeaua rutiera cât şi 

pentru reţele feroviare, de metrou sau de transport al gazelor si electricităţii.  

Calculul capacității și rutelor de evacuare în mod asistat de calculator este un 

domeniu destul de recent, însă cu mare aplicabilitate mai ales în ceea ce privește 

intervențiile și planificarea situațiilor de urgență. Utilizand algoritmul din cadrul unui 

modul SIG pentru ArcGIS, intitulat CASPER (Capacity-Aware Shortest Path 

Evacuation Routing) (Shahabi și Wilson, 2014), s-au calculat rute optime de 

evacuare către puncte predefinite și ținând cont de configurația rețelei rutiere. 

CASPER calculează atât gradul de congestie cât și timpul necesar evacuării - 

aspecte foarte utile în evaluarea riscului potențial. 

Utilitatea unui modul precum CASPER în cadrul analizei riscului rețelelor de 

transport este evidentă, oferind informații adiționale cu privire la importanța 

funcționalității acestor rețele. Cu ajutorul rulărilor pentru scenarii multiple s-au 

estimat probleme majore legate de rolul rețelelor rutiere si locații optime pentru 

evacuare. Rezultatele sunt in curs de publicare, in cadrul unor analize complexe. 
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2.3 Analize de risc pe fondul construit  

Metoda analitică utilizată în cadrul proiectului pentru estimarea probabilității de 

afectabilitate a clădirilor este Improved Displacement-Coefficient Method (I-DCM), 

care a fost prezentata in raportul etapei 2014. In etapa 2015 metoda a fost folosita 

atat pentru datele recensamantului 2002, cat si pe datele ultimului recensamant 

(2011), oferind comparatii la nivelul evolutiei riscului fondului construit. Totodata, 

acuratetea procesarilor a fost verificata prin calitatea rezultatelor obtinute, care au 

pastrat areal tendintele pe toata perioada 2002-2012. 

În vederea analizei riscului seismic în baza metodei I-DCM a fost utilizat software-ul 

open-source SELENA (SEismic Loss EstimatioN using a logic tree Approach), 

dezvoltat de către Institutul Norsar din Norvegia. Datele de intrare pentru scenariile 

de hazard au fost prezentate in raportul din 2014. 

Datele de intrare au fost:  

- Date colectate la recensământul din 2002 si 2012 - la nivel de circumscripţie; 

- Date complexe la nivelul anului 1992, aranjate pentru SELENA şi utilizate în 

cadrul Sistemului de Evaluare în timp real a Pagubelor generate de un 

cutremur pe teritoriul României – la nivel de sector. 

 

Prin faptul că structura făcută disponibilă de către Institutul de Statistică pentru 

datele de la recensământul din 2011, deşi de mare interes ca urmare a actualităţii şi 

rezoluţiei mult îmbunătăţite, este mult mai limitată faţă de structura setului de date 

din 1992, a fost necesară găsirea unei metode de îmbinare a tuturor seturilor de date 

statistice, cu ajutorul calculului statistic al probabilităţilor, pentru diferite tipuri de 

clase ale clădirilor, cu scopul de a putea obţine în premieră o estimare credibilă a 

riscului seismic la nivel de circumscripţie de recensământ pentru Bucureşti (schema 

2).  
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Schema 2. Schema de calcul a numărului de clădiri avariate pentru datele de la 

recensământul din 2011, folosind clasificarea datelor din 1999 şi SELENA (autor 

Toma Dragos) 

 

Modul cum seturile de date au putut fi utilizate, problemele si limitarile aparute, cat si 

rezultatele prelucrarilor datelor pe cladiri conform datelor recensamantului din 2011, 

au fost prezentate in raportul 2014.  
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In etapa 2015, analizele de risc la nivelul fondului construit s-au facut pe 3 scenarii 

seismice: 1977, 1990 si cutremurul maxim posibil; in tabelul 2 fiind rezumate datele 

de cladiri (si limitarile lor) la nivelul ultimelor recensaminte. Pentru a depasi limitarile 

in datele de recensamant din 2002 cu privire la materialul de constructie, s-a recurs 

la o determinare empirica a profilului specific fiecarei unitati de recenzare. Profilul 

unei unitati de recensamant a fost utilizat ca procente, determinand, de ex., ca intr-o 

unitate anume cu 200 de cladiri clasificate ca joase si construite inainte de era 

codurilor antiseismice, sa existe o probabilitate ca 20% din cladiri sa fie in clasa RC, 

50% in M3_1 si 30% M2 (conform clasificarilor internationale si a curbelor de 

vulnerabilitate redate in raportul din 2014). 

 

Tab. 2. Date generale pe cladiri 

Unitati de recenzare 2002  Unitati de recenzare 2011  

112039 cladiri in total 131875 cladiri in total 

154 unitati de recenzare 128 unitati de recenzare 

Date la nivel de unitate de 
recensamant: 

Date la nivel de unitate de 
recensamant: 

Perioada de constructie: <1940, 1940-1959, 
1960-1989, 1990-2002 (ani) 

La nivelul perioadei de constructie: 
inaltimea cladirii: <2S, 2-4S, 5-7S, 
8-10S,>10S (etaje) 
 

 
Nu exista date lipsa/neclasificate 

Perioada de constructie:: <1919, 1919-1945, 
1946-1960, 1961-1989, 1990-2002, 2003-
2011 (ani) 

La nivelul perioadei de constructie: 
inaltimea cladirii:: <2S, 2-4S, 5-7S, 
8-10S,>10S (etaje) 

 
40000 cladiri in clase nedefinite 

Nu exista date referitoare la materialul de 
constructie 

Material de constructive conform 
clasificarilor internationale: Reinforced 
Concrete, Precast Concrete, Masonry with 
concrete floor, Masonry with woden floor, 
Wood, Adobe, Other materials, Mixt 
materials 
 
20156 cladiri in clase nedefinite 

 

La nivelul fiecarei unitati de recensamant, au fost introduse in calcul curbele de 

vulnerabilitate specifice arealelor ocupate de blocuri si a celor in care se gasesc 

case. Rezultatele pentru cele 2 perioade de recensamant si cele 3 scenarii seismice 

sunt redate in figurile 8-10: 
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Fig. 8. Scenariul 1977, pe datele de recensamant 2002 (stanga) si 2011 

(dreapta)  

  
Fig. 9. Scenariul 1990, pe datele de recensamant 2002 (stanga) si 2011 

(dreapta)  

  
Fig. 10. Scenariul maxim posibil, pe datele de recensamant 2002 (stanga) si 

2011 (dreapta)  
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2.4 Analize de risc la nivelul populatiei 

Pentru evidentierea riscului la nivelul populatiei a fost aplicata metoda cantitativa a 

riscului, pe baza formulei hazard x vulnerabilitate x numar de persoane expuse. 

Scara de analiza a fost la nivelul unitatilor de recensamant. Scenariile s-au rulat atat 

pe datele recensamantului 2002, cat si pe datele recensamantului din 2011, 

rezultatele comparative obtinute fiind in pregatirea unui articol spre publicare. 

Deoarece datele recensamantului din 2002 au fost prelucrate in etapa anterioara, 

identificandu-se vulnerabilitatea sociala prin indicatori, in etapa 2015 s-a aplicat 

analiza de indici doar asupra datelor ultimului recensamant. Analiza statistica a 

datelor de Recensamant 2011, problemele si limitarile la nivelul construirii 

variabilelor, au fost prezentate in raportul din 2014. 

Etapa 2015 s-a focusat pe construirea indicelui complex de vulnerabilitate sociala 

SOVI, pe baza metodologiei clasice dezvoltate de Cutter si al. in 2003 si expusa pe 

larg in articolul Armaș si Gavriș (2013).  Alegerea variabilelor a fost limitata de datele 

de recensamant cu multe valori lipsa, dar mai ales de imposibilitatea obtinerii unor 

valori privind indicatorii economici. Clasterizarea spatiala a vulnerabilitatii sociale a 

fost explorata cu ajutorul softului GeoDa (Anselin, Syabri, and Kho 2006), iar 

testarea semnificatiei statistice a rezultatelor obtinute, cu ajutorul LISA (fig. 11). 

Rezultatele privind vulnerabilitatea sociala la nivelul datelor de recensamant 2011 au 

fost prezentate la conferinta internationala ECOSMART, fiind in curs de publicare ISI 

in Procedia Environmental Sciences. 

Rezultatele vulnerabilitatii sociale au fost introduse in formula: hazard (hartile de 

intensitate pentru seismele cu o anumita probabilitate de revenire in timp) X 

vulnerabilitatea sociala (2002 si 2012) x numar de persoane in locuinte (2002 si 

2012), folosindu-se cele 3 scenarii seismice de intensitate. Din pacate nu am putut 

compune scenarii pe timp de zi si de noapte, limitandu-ne la numarul total de 

populatie dintr-o unitate de recensamant. Rezultatele au aratat numarul maxim 

posibil de oameni care pot fi lezati in cazul unui scenariu seismic, cu o anumita 

perioada de revenire si o anumita intensitate. Rezultatele sunt in curs de publicare, 

fig. 12 aratand 2 exemple la nivelul datelor din 2002. 
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. 

 

Fig. 12. Exemple privind scenariului de intensitate maxima, cu perioada de revenire 

de 400 de ani (stanga) si scenariul de intensitate seismica cu perioada de revenire 

de 50 de ani (dreapta). Calculul s-a facut la nivel de cladiri din unitatile de 

recensamnat (2002) 

 

 

Fig. 11. Rezultatul segregarii pe areale 

cu vulnerabilitate sociala ridicata (cu 

rosu) si redusa (cu albastru), la nivelul 

datelor de Recensamant 2011 
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3. Diseminare  

 
3.1. Workshop 

Organizarea sectiunii “Bucharest – a vulnerable city” in cadrul Workshopului 

international “Floods, State, Dams and Dykes in Modern Times: Ecological and 

Socio-economic Transformations of the Rural World” (18-20 June 2015, Bucharest, 

Romania) in colaborare cu NEC si Institutul de Antropologie 

http://geodinamic.ro/workshop. Invitati de onoare, care au sustinut prelegeri in plen, 

au fost James C. SCOTT (Yale University) si Presedintele Academiei Elvetiene: 

HEINZ GUTSCHER. 

Renumiti participanti din strainatate, din domenii si specializari diverse, AU 

SUBLINIAT CARACTERUL MULTIDISCIPLINAR AL REUNIUNII: 

Michael M. CERNEA (USA), Dirk NOWACKI, Jürgen WUNDERLICH si Eckehard 

PISTRICK (Germania), David J.H. BLAKE si Sue TAPSELL (UK),  Tanya 

RICHARDSON (Canada), Ali NOBIL AHMAD (Pakistan), Eeva SINERJOKI 

(Finlanda), Predrag MILJKOVIC (Rusia), Mariana NIKOLOV (Bulgaria), Heliodoro 

OCHOA-GARCIA, Stephan RIST si Catherine ASHCRAFT (Elvetia). 

 

In cadrul sectiunii: Bucharest – A vulnerable city, au fost prezentate audientei 10 

postere sintetizand principalele vulnerabililitati fizice, environmentale, sociale, 

economice ale orasului Bucuresti, fiind rezultatele obtinute in cadrul proiectului: 

1. Armas I., Toma-Danila D. – Quantitative seismic loss assessment for 

buildings in the historical center of Bucharest;  

2. Toma-Danila D., Armas I. – Seismic vulnerability index for Bucharest 

considering a new component: indirect damage due to the Morii Lake Dam 

failure. A conceptual approach; 

3. Armaş I., Necşoiu M., Mendes D. Aldea, Gheorghe M., Gheorghe D. - 

GROUND DISPLACEMENT TRENDS IN AN URBAN ENVIRONMENT 

USING, MULTI-TEMPORAL INSAR ANALYSIS AND TWO DECADES OF 

MULTI-SENSOR, SATELLITE-BASED SAR IMAGERY  

4. Gheorghe M., Armaş I., Gheorghe D. - The use of optical remote sensing 

techniques in assessing Bucharest’s vulnerability 

5. Armas I., Gavris Al. - Social vulnerability in Bucharest 

http://geodinamic.ro/workshop
mailto:djhblake@yahoo.co.uk
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6. Bostenaru Dan M.: A VOYAGE THROUGH SCALES. The impact of hazards 

on settlements: Digital means for representation and analysis 

7. Mihai MAFTEIU, Andreea ANDRA-TOPARCEANU, Sanda BUGIU, Mircea 

Andra-Toparceanu, Adrian IONESCU, Razvan ORZA, Monica MOCANU, 

Victor NICULESCU, Ion Ionescu: CONSEQUENCES OF THE DAMBOVITA 

RIVER RECTIFICATION, SUBWAY CONSTRUCTION AND ROAD 

CHANGES ON THE FOUNDATION TERRAINS OF HERITAGE BUILDINGS 

(Romania)  

8. Popovici Diana: Geomorphological changes in Bucharest City over the last 

150 years 

9. Popovici Diana: Prioritization of information using decision support systems 

for seismic risk in Bucharest city 

10. Nechita Vl., Armas I. - Historical center of Bucharest, un soft de prezentare 

istorica a orasului 

 

 

3.2. Publicatii si simpozioane 

 

Publicatii ISI 

Bostenaru Dan M., Armas I. (2015), Earthquake impact on settlements: the role of 

urban and structural morphology, Hazards Earth Syst. Sci., 15(10), 2283-2297, 

doi:10.5194/nhess-15-2283-2015 

http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/15/2283/2015/nhess-15-2283-2015.html 

Factor de impact: 2.168 

Publicatii BDI 

Armas, I., Toma, D., Gheorghe, D. (2015) Seismic loss estimates for buildings in 

Bucharest’s historic centre in case of another 1977 Vrancea Earthquake. 

Forum Geografic. Studii și cercetări de geografie și protecția mediului, XIV,1:5-

13, http://dx.doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2015.023.i 

Gheorghe, D., Armaş, I. (2015) Morphodynamics of the Dambovita floodplain using 

diachronic analysis, Geopolitics, History and International Relations, 7 (1), 

http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/15/2283/2015/nhess-15-2283-2015.html
http://dx.doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2015.023.i
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ISSN 1948-9145, e-ISSN 2374-4383, pp. 54-64, indexată CEEOL, EBSCO, 

IBSS, ProQuest 

 

Simpozioane nationale si internationale 

National Symposium: 75 years from November 10th 1940 Vrancea Earthquake, 10 

noi 2015, Bucuresti 

 Toma-Danila D., Armas I., Cioflan C.O. - Conceptual framework for the 

seismic risk evaluation of transportation networks in Romania. (dat spre 

publicare in ISI Proceedings, Springer) 

 

ECOSMART International Conference – Environment at a CrossrOards: SMART 

approaches for a sustainable future 12-15 November 2015, Bucharest, Romania) 

http://geo.unibuc.ro/ecosmart/  

http://geo.unibuc.ro/ecosmart/wp-

content/uploads/2015/06/EcoSmart_Schedule.pdf : 

 Toma-Danila D., Armas I. - Computing seismic loss estimates within a big city. 

Bucharest case study (oral presentation). 

 Armas I., Gavris Alexandru, Exploring social vulnerability Index in Bucharest 

at the 2011 census (oral presentation) 

 Diana Popovici, Armas I., Capra Al., Decision management –new ways to 

make better spatial decision (poster) 

 

Lucrarile in extensor sunt in curs de publicare in Procedia Environmental Sciences 

http://www.journals.elsevier.com/procedia-environmental-sciences  

 

http://geo.unibuc.ro/ecosmart/
http://geo.unibuc.ro/ecosmart/wp-content/uploads/2015/06/EcoSmart_Schedule.pdf
http://geo.unibuc.ro/ecosmart/wp-content/uploads/2015/06/EcoSmart_Schedule.pdf
http://www.journals.elsevier.com/procedia-environmental-sciences
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4. Transfer tehnologic si de know how  

  

In etapa 2015 am demarat in cadrul proiectului activitatea de pregatire a unui 

doctorand pe analiza interferometrica satelitara (cu o intarziere de peste 2 ani fata 

de planul initial al proiectului, ca urmare a restructurarilor financiare). In acest sens, 

doctorandul a participat la urmatoarele cursuri si traininguri de profil: 

Între 19 și 23 Ianuarie 2013  a avut loc ”3rd ESA Advanced Course on Radar 

Polarimetry” oferit de Agenția Spațială Europeană în cadrul centrului din Frascati, 

Italia. În cadrul cursului au fost prezentate concepte teoretice de bază și avansate, 

aplicații și sisteme de polarimetrie radar. Cursul oferit timp de 5 zile a constat în 

prezentări ale unor experți în domeniul polarimetriei și lucrări practice desfășurate pe 

computerele puse la dispoziție. Exercițiile au presupus prelucrări de date PolSAR și 

Pol-InSAR pentru aplicații de teledetecție, utilizând o serie de softuri dedicate 

precum PolSARpro și ESA Toolbox. Un accent deosebit a fost pus pe datele EO-

SAR polarimetrice, date polarizate total (ALOS, RADARSAT-2, TerraSAR-X) sau 

date polarizate dual (Sentinel-1). 

 7th International Summer School on Radar / SAR s-a desfășurat între 10.7.2015 - 

17.7.2015, fiind organizat de unul dintre cele mai prestigioase institute radar din 

Europa, Fraunhofer FHR în Bonn, Germania. Cursanțiii au avut ocazia de a fi 

pregătiți pe teme de radar și SAR de către experți în domeniu recunoscuți la nivel 

internațional. Programul a acoperit o serie largă de subiecte, de la prezentări ale 

principiilor generale ale sistemelor Radar/SAR până la tehnici sofisticate de 

prelucrare a semnalului și utilizarea acestora în teledetecție. Cursurile au fost urmate 

de 45 de studenți care au asistat la prezentări ale noțiunilor teoretice însoțite de 

lucrări practice.  

Cursul "6th Advanced Training Course for Land Remote Sensing" a fost oferit de 

Agentia Spatiala Europeana intre 14-18 septembrie 2015, la Universitatea de Stiinte 

Agronomice si Medicina Veterinara (USAMV), Bucuresti. Cursul de 5 zile s-a adresat 

studentilor doctoranzi sau post-doctoranzilor care sunt interesati de aplicatii de 

teledetectie pentru studiul Pamantului. Cursul a fost impartit in doua module, 

http://www.radarsummerschool.fraunhofer.de/summerschool/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=65
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Teledetectie in domeniul optic si termal, si InSAR. Cursul InSAR a constat in 

prezentarea notiunilor teoretice de InSAR cu aplicatii practice de interferometrie 

diferentiala multi-temporala precum Persistent Scatterer si Small BAseline Subset. 

Datele din cadrul aplicatiilor practice au fost prelucrate cu ajutorul softului ESA 

Toolbox si STAMPS prezentat de Andy Hooper, TU Delft. 
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